Ukeplan for Grisebingen
UKE 44
Grisebingen
Dagen i dag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Delt gruppe

Møtedag

Lekedag

Ridning

Fjøsstell

Vi leker ute/inne i
barnehagen ☺

Vi leker ute på
«kaningården» siden på
formiddagen i barnehagen.
Nå kan vi endelig huske og
skli! Det blir moro!!

Vi tar ut Sandy og rir
på henne

Geitegruppa går i fjøset
der de steller, koser og
gir dyrene våres vann og
mat (Camilla og Helene)

Hestegruppa går i fjøset
der de steller, koser og
gir dyrene våres vann og
mat (Charlie og AnneSofie)

Hestegruppa
fargelegger gresskar og
vi
lager
ferdig
vimpelen/girlanderen
(Anne-Sofie og Charlie )

Geitegruppa fargelegger
gresskar som skal bli en
vimpel/ girlander (Helene

Grisebingen hilsen fra
Helene, Charlie, Camilla og
Anne-Sofie

og Camilla)

Sanger i samling:
Mat

Matpakke

Samling

Eventyr om bukkene
bruse

Vakter

Tv1: Anne-Sofie
Tv2:Charlie
Mv: Helene
Sv : Camilla

Matpakke

Tv1: Camilla
Tv2: Helene
Mv: Charlie
Sv: Anne-Sofie

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Sang samling

Sang samling

Eventyr om
bukkene bruse

Tv1: Helene
Tv2: Camilla
Mv: Anne-Sofie
Sv: Charlie

Tv1: Charlie
Tv2: Anne-Sofie
Mv: Camilla
Sv: Helene

Tv1: Helene
Tv2: Charlie
Mv: Anne-Sofie
Sv: Camilla

Mandag var hestegruppa i fjøset der de stelte og koste med dyrene våres. Geitegruppa var i barnehagen og lekte
sammen i sandkassa og vi gravde og bygde høye sandslott!

-

Bøker vi leser:
-

Tirsdag var vi inne å lekte hele dagen i regnværet. Vi tegnet tegninger og lekte med blant annet bondegården og
dukkehuset. På ettermiddagen lekte vi med lego og bygde høye tårn sammen! Da måtte vi samarbeide om å holde tårnet.

-

Onsdag gikk vi på tur for å lete etter pinner som vi skulle bruke til beina til geitene som vi skulle lage på torsdagen. Det ble
en fin tur til lilleskogen og vi undret oss sammen over hvor mange bein en geit har. Vi telte beina til geitene på vei til
skogen.

-

Torsdag var vi inne på formiddagen og lagde geiter av pinnene vi fant på onsdagen og bomull. De ble kjempe fine!

-

Fredag gikk geitegruppa i fjøset der vi stelte, koste og ga dyrene våres nytt vann og mat. Geitene fikk ekstra mye kos.
Sandy spiste mat, så vi lot henne være litt i fred. Hestegruppa gikk en tur på gården og prøvekjørte gråtass.

Hjulene på bussen
Alle barna klapper
Ram sam sam
Bjørnen sover
Hokus og pokus
Bukkene bruse
sangen

Lille larven aldri
mett
Bukkene bruse
boka
Apestreker
De tre små
bjørnene
Gruffalo
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